
Termo de Autorização para acesso ao Sistema de Informações de Crédito - SCR  

 

Autorizo BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., instituição financeira,                  

inscrita no CNPJ sob o nº 37.337.707/0001-00 e seus representantes a consultar órgãos de             

proteção ao crédito bem como realizar consulta e inclusão de informações pertinentes a             
operações financeiras ativas e passivas e de garantias de minha responsabilidade no SCR –              
Sistema de Informação de Crédito e Cadastro do Banco Central do Brasil (SCR) gerido pelo               
Banco Central do Brasil - Bacen (Res.3658/08), ou outros sistemas que venham a             
complementá-lo ou a substituí-lo.  

Estou ciente de que:  

a) o SCR tem por finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de                
monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de              
fiscalização e propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme           
definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o                    
montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito;  

b) poderei ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR por meio do sistema                
registrato do Banco Central do Brasil - Bacen;  

c) pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às             
informações constantes do SCR, deverão ser dirigidas à BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE                 

CRÉDITO DIRETO S.A., por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o                
caso, pela respectiva decisão judicial, quando a BMP MONEY PLUS, tiver sido a responsável                 
pelo envio das informações ao SCR;  

d) a consulta sobre qualquer informação ao SCR depende de minha prévia autorização;  

e) a BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., instituição financeira,                   

inscrita no CNPJ sob o nº 37.337.707/0001-00 e seus representantes são obrigados a            

enviar para registro no SCR/Bacen as informações sobre operações de crédito, definidas pelo             
próprio Bacen por meio de regulamentação interna, contratadas e as serem contratadas por             
mim. 


